Alföldi Faiskolai Napok
14. alkalommal került sor az Alföldi
Faiskolai Napok megrendezésére a
KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészeténél. Házigazdaként Szûcs Dezsõ erdészetvezetõ üdvözölte a megjelenteket, majd Lévai Péter, a Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Karának dékánja nyitotta meg a Napokat.

Híd és kapocs a keleti és nyugati
országrész faiskolai egyesületei
között
Szabó Tibor, a KEFAG Zrt. termelési
vezérigazgató-helyettese:
Itt, ahol a mezõgazdaságnak, szõlészet-borászatnak, gyümölcstermesztésnek nagy hagyománya van, várható
volt, hogy az urbanizáció hatására a városi környezet alakításának, szépítésének igénye erõsödik. Az eltelt másfél
évtized igazolta, hogy piaca és jövõje
van a Juniperus Parkerdészet által termesztett dísznövényeknek.
Fontos szerepe a rendezvénynek az
is, hogy híd és kapocs legyen a keleti és
nyugati országrész faiskolai egyesületei
között.
Az új növények széles körû bevezetése, a folyamatos megújulás a feltétele annak, hogy a piac idõvel ne szûküljön. A szakmai összefogás, az, hogy a
faiskolai szövetség tagegyesületei egységes szakmai
szervezetként kezdeményezzék ezt az igényüket a hatóságok felé.

Az érdeklõdés már régen
túllépte az ország
határait
Szûcs Dezsõ, a Juniperus
Parkerdészet vezetõje:
A kilencvenes évek elején
kezdeményezett növénybemutató beváltotta a hozzá fû-
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zött reményeket, sõt túlszárnyalta azt.
Korábban érzékelhetõ különbség volt a
Nyugat-Dunántúlon, és az Alföldön bemutatott növények, illetve a szakmai
rendezvény színvonala között. Ez ma
már nem mondható el. A kiállítóink évrõl évre egyre igényesebb növényanyagot hoznak. Az érdeklõdés pedig már
régen túllépte az ország határait. Fõként román, szerb és szlovák vásárlókör látogatja rendszeresen ezt a vásárt.

Bevezetett szakmai rendezvényrõl van
tehát szó.
Lényeges, hogy a kertészeti háttéripar a kertészettel egyidejûleg jelen legyen, hiszen a faiskoláknak szüksége
van jó minõségû földre, mûtrágyára,
cserepekre, szerszámokra, s más segédanyagokra. Másik fontos szempont,
hogy egy szépen megépített kertnek része, hogy az öntözõberendezés is bekerüljön a föld alá, kerítés és megfelelõ
támrendszerek, egyéb kellékek, mûvelési lehetõségek legyenek kialakítva. Mindezeknek köszönhetõen az idelátogató kertépítõ vagy növénykedvelõ magánember nemcsak új növényekkel térhet
haza, hanem a növénygondozás egyéb kellékeit is beszerezheti a vásár kínálatából, s mindeközben még
szakmai eligazításhoz, új információkhoz is hozzájuthat.
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